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Benodigd materiaal:
Crackle Mozaïek, goud
Siliconenlijm
Triplex ster
Voegspecie

Benodigd gereedschap:
Spons
Crackle Mozaïek klopper
Spatel of deegkaart
Pincet

Glinsterende onderzetter
Werkwijze:

Strijk met behulp van een spatel 
of een deegkaart de siliconenlijm 
op de triplexhouten ster. De laag 
moet ongeveer 1 tot 2 mm dik zijn.

Als je dit hebt gedaan, kun je be-
ginnen met het Crackle mozaïek op 
te leggen. Neem kleine stukjes van 
het Crackle mozaïek en leg deze 
op  de ster. Klop met de Crackle 
mozaïek hamer lichtjes op de ste-
nen, zodat deze uit elkaar gaan. Nu 
kun je de stukken nog een beetje 
verschuiven. 

Let op: wanneer je stukjes oplegt, moet je ervoor zorgen dat 
de gecoate zijde van het Crackle mozaïek naar onder ligt - dit 
kun je herkennen, wanneer je het Crackle mozaïek tegen het 
licht houdt. 
Je kunt voor het opleggen van kleinere stukken gebruik maken 
van een pincet (Dan gaat het makkelijker).

Wanneer je dit hebt gedaan, moet je de ster goed laten dro-
gen (ongeveer 2 tot 3 uur. Controleer tussendoor, of de stenen 
goed vastzitten.)

Struktuurpasta
Glitters, goud
Voegen finish
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Na het drogen, kun je beginnen met het voegen van de ster. 
Afhankelijk van de wens, kan de voegspecie worden ingekleurd 
met acrylverf. Roer de voegspecie volgens de instructies aan 
en verspreid deze gelijkmatig door middel van een spatel of 
een deegkaart op de ster. Veeg met een vochtige spons het 
overtollige specie af en laat vervolgens de voegspecie goed ui-
tharden. Ongeveer 3 tot 4 uur.

Wanneer de voegspecie is uitgehard, kun je de Crackle mozaïek 
met een spons of staalwol nog eens grondig schoonmaken.

Nu kun je nog de randen van de ster met structuur pasta of 
structuursneeuw versieren. Neem met de spatel wat structu-
urpasta en smeer deze op de rand van de ster. Bet met de 
spatel over de structuurpasta, zodat deze een onregelmatige 
structuur krijgt.

Vervolgens kun je in de natte structuursneeuw glitters strooi-
en, zodat je onderzetter nog meer glinsterd.

Nu laat je je onderzetter drogen. Na het drogen kun je hem 
nog met voeg-finish behandelen, zodat water of vuil je onder-
zetter niet kapot maken. 
Je kunt de onderzetter gebruiken voor bloemen, kaarsen, va-
zen of iets dergelijks. Je zult versteld staan wat je onderzet-
ter voor een bewonderende blikken zal ontvangen.
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